OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Uznesenia
z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.1.2022
(prijaté uznesenia č.153 – 154)
Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo:
1. a) Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 - 2024
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika
1. a) Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 - 2024
Predkladateľ: starostka obce
Prítomnosť/kvórum: 6/4
Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 4 a § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. prerokovalo návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
II. berie na vedomie
a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2022-2024
c) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nižný Klátov od roku 2014
III. schvaľuje
a)
1. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3 000 € pre Rímskokatolícku farnosť
Najsvätejšej Trojice Vyšný Klátov, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
2. poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 € na činnosť združenia Klatovčanik.
b) rozpočet na rok 2022 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy ........................
872 927 €
- výdavky...................... 824 506 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy.........................
204 684 €
- výdavky......................
463 784 €
Finančné operácie
- príjmy ......................... 255 729 €
- výdavky ......................
45 050 €
Rozpočet SPOLU
- príjmy .......................... 1 333 340 €

- výdavky ....................... 1 333 340 €
c) prevod a použitie rezervného fondu obce v sume 83 400 €
z toho:
1)
3 500
2) 47 000
3)
1 200
4) 21 000
5) 10 700
účinnosti

€
€
€
€
€

verejné obstarávanie - Obecný úrad projekt zvýšenie energetickej účinnosti
projekt - Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti
spoluúčasť - projekt obstaranie komposterov
splátky úveru VUB
5% spoluúčasť k projektu Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej

d) kapitálové výdavky z úveru v sume 170 000 €
z toho:
1)
2)

140 000 €
30 000 €

rekonštrukcia- oprava miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov
projekt - Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti

e) kapitálové výdavky z vlastných zdrojov v sume 18 000 €
1)
2)
3)

1 000 € stavebný dozor projekt - Obecný úrad zvýšenie energetickej účinnosti
2 000 € stavebný dozor rekonštrukcia- oprava miestnych komunikácií
15 000 € projekt - Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie energetickej účinnosti

f) kapitálové výdavky z dotácie a iných zdrojov v sume 213 384 €
1) 202 684 € Environmentálny fond - Obecný úrad Nižný Klátov zvýšenie
energetickej účinnosti
2)
2 000 € nákup pozemkov
3)
5 200 € územný plán obce z cudzích zdrojov – refundácia
4)
3 500 € obstaranie DHM – iný zdroj – rozvoj obce
g) výdavkové finančné operácie z vlastných zdrojov v sume
1)
2)

24 000 €

21 000 € splátky úveru VUB z vlastných zdrojov
3 000 € splátky LZ motorové vozidlo z vlastných zdrojov

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. Róbert Balog

Nižný Klátov 11.01.2022
......................................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce

2. Žiadosť o odkúpenie pozemku Bernát Miroslav a Bernátová Monika
Predkladateľ: starostka obce
Prítomnosť/kvórum: 6/4
Uznesenie č.154
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parcela registra „E“ č. 3186/1 vo výmere 29 m², druh pozemku: ostatná plocha
a pozemok parcela registra „E“ č. 5000/14 vo výmere 32 m², druh pozemku: ostatná plocha,
zapísaných na LV č. 900 vedeného Úradom geodézie, kartografie, katastra Slovenskej
republiky v katastrálnom území Nižný Klátov, ktorej vlastníkom je Obec Nižný Klátov do
výlučného vlastníctva žiadateľom (v podiele 1/1),: Bernát Miroslav a Bernátová Monika obaja
bytom Rovníková 6, 04012 Košice za cenu 33 €/ m², s tým, že dôvod predaja osobitný zreteľ
bol schválený uznesením č. 135/2021 dňa 16.09.2021
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ing. Ján Hlavačka, Radoslav Kollár, Ing. František Kováč, Ing. Valér
Kováč, Matej Silvay, Lukáš Štefan
Ing. Róbert Balog

Nižný Klátov 11.01.2022
......................................................
Ing. Gabriela Staníková
starostka obce

